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Torben Möger Pedersen, adm. di-
rektør i PensionDanmark på 22. år, 
er i Magtanalysen 2015 rykket fem 
pladser frem og indtager nu en po-

sition som nr. 52 blandt de mest magtfulde i 
landet. Hans placering svarer meget godt til 
det gennemsnitlige magtmenneske i Dan-
mark. 

Gennemsnitlig er dog nok et forkert ord 
at bruge om Möger. Og ordet magt lyder hel-
ler ikke så godt i hans mund. Torben Möger 
foretrækker at kalde magt for indflydelse. I 
det konkrete tilfælde har den udlægning en 
del for sig, for vi hører væsentligt mere om 
Torben Möger og PensionDanmark end om 
de andre pensionskasser. Ikke så meget for-
di Möger og PensionDanmark udøver magt, 
men fordi PensionDanmark har valgt at væ-
re en særdeles aktiv spiller, der tilbyder sig 
med løsninger på finansielle og velfærds-
mæssige samfundsproblemer. 

»Vi har en innovativ kultur. Vi synes selv, 
vi har arbejdet grundigt med at håndtere  
udfordringerne med den lave rente. Det har 
vi bl.a. gjort ved at udvikle investeringsmo-
deller, der på den ene side sikrer vore pen-
sionstagere et fornuftligt langsigtet afkast 
og den på den anden side bidrager til, at de 
politiske målsætninger om f.eks. andelen af 
vedvarende energi i vores energiforsyning 
opfyldes«, siger Torben Möger Pedersen. 

Han henviser til PensionDanmarks in-
vesteringer i havvindmølleparker ved Ny-
sted og Anholt. Investeringsmodeller, som 
efterfølgende er anvendt til at investere i 
biomassefyrede kraftværker i England og 
el- og gastransmissionsanlæg i Holland og 
Tyskland – og som andre på kapitalmarke-
det nu kopierer. 

Med kongekronen til Afrika
Möger nævner som et nyere eksempel, at 
Pen sion Dan mark også har været meget 
aktiv i dialogen med Uden rigs mi ni ste riet 
om at etablere Klimainvesteringsfonden 

(KIF), hvor staten sammen IFU og tre pen-
sionskasser investerer i grønne projekter i 
ulandene.  Den særlige model for blended fi-
nance, hvor offentlige og private penge går 
sammen, har høstet stor anerkendelse fra 
bl.a. FN. Modellen giver tryghed omkring 
PensionDanmarks vindmølleinvesterin-
ger i f.eks. Kenya, fordi det i KIF-regi så at 
sige sker med kongekronen som døråbner. 
Det betyder, at hvis der opstår uenighed om 
aftalerne, så er det den store bistandsyder, 
kongeriget Danmark, Kenya rager uklar 
med. 

Möger og PensionDanmark har mange 
andre dagsordener. Han skubber f.eks. på 
for, at finansieringsmodeller med offentligt-
privat partnerskab (OPP) anvendes mere 
aktivt. For år tilbage lod han og fire andre 
pensionskasser eksperter og erhvervsper-

sonligheder som Peter Schütze og Anders 
Eldrup udforme en rapport om OPP-model-
lens samfundsmæssige fortrin. Og i dag er 
der større forståelse for modellen i ministe-
rier, regioner og kommuner end tidligere.

Debatten handler ikke længere om, at 
staten kan låne billigere end pensionskas-
sernes afkastkrav. Fordelen ved OPP op-
står, når den private investor både skal 
bygge, drive og vedligeholde anlægget i en 
lang periode. Det flytter risikoen fra det of-
fentlige til de private partnere, som kan ud-
nytte deres kompetencer til at levere kva-
litetsydelser til en fast pris. Torben Möger 
understeger, at PensionDanmark ikke kon-
kret lobbyer for flere danske havvindmøl-
leparker eller OPP-projekter, »men vi læg-
ger ikke  skjul på, at vi er til rådighed, hvis 
nogen vil noget.«

Torben Möger Pedersen bruger en bety-
delig del af sin tid som direktør på at pleje 
PensionDanmarks mange stakeholders i 
tæt samarbejde med bestyrelsen. Han gri-
ber gerne telefonen, når en sag skal promo-
veres over for politikere og embedsmænd. 
Og han lader naturligvis bemærkninger fal-
de over for rette vedkommende ved recep-
tioner og konferencer. Han deltager også  for 
fjerde gang i  Folkemødet på Bornholm. Her 
møder han på to effektive dage et stort an-
tal personer, som han har behov for at være 
i dialog med. 

Dialogen prioriteres højt
For Möger handler det grundlæggende om 
at prioritere dialogen med de omgivelser, 
der betyder noget for PensionDanmark. 
Og det gør han, selv om han også bruger tid 
på at overvåge den daglige drift og investe-
ringsbeslutninger. Direkte truet fra poli-
tisk hold har PensionDanmark ikke været, 
siden Fogh-regeringen tilbage i 2001 ville 
liberalisere pensionssektoren. Det kom der 
en kommissionsrapport ud af, som konklu-
derede, at systemet fungerer godt, som det 
er. Dengang var PensionDanmark meget 
aktiv i dialogen om kommissionen. I dag er 
PensionDanmark aktiv i dialogen med den 
nye Pensionskommission, der skal se på 
sammenhængen i pensionssystemet.

Netværkeren Torben Möger
PensionDanmarks direktør fylder mere end hans pensionskasse. Han har valgt at lade kassens millioner 
bidrage til løsning af konkrete samfundsproblemer, og det giver både indflydelse og magt.
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MAGTEN I BRUG: Pensionskassechefen 
Torben Möger Pedersen er nummer 52 på 
årets magtliste. Foto: Scanpix
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